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حرفے چند
ػًیب کب یہ صصہ رو هبضی هیں ػؿػ ػینب اوؿ
ثلوؿمتبى کے ًبم مے هؼـوف تھب آد پبکنتبى کب
ىوبلی ػاللہ کہالتب ہے۔ اك ػاللے کو چٌؼ لؼین اوؿ
طبلتوؿ هوبلک کی ٍهنبیٔگی کب ىـف ثھی صبصل
ہے۔ یہبں ًنل اًنبًی کے ػو ثٌیبػی گـوٍ هٌگول اوؿ
کبکیيبئڈ آثبػ ہیں اوؿ پبًچ فثبًیں ىیٌب  ،ثلتی،
ثـوىنکی ،کہواؿ اوؿ وعی ؿائذ ہیں۔ پیو ًظـ
کتبة ثھی ىیٌب فثبى هیں ہی لکھی گئی ہے رو
هٌتغت لوک کہبًیوں پـ هيتول ہے۔
ىیٌب ثے ىک ایک پنوبًؼٍ عاللے کی فثبى مہی
لیکي اك کب هبضی ثڑا تواًب ؿہب ہے ًیق اك کب ؿىتہ
ہٌؼ آؿیبئی فثبًوں مے رڑتب ہے رل کے ثولٌے
والوں ًے ایک اللین کو گھیـے ؿکھب ہے۔ ىیٌب ایک
vii

لضبظ مے عوه لنوت فثبى ثھی ہے۔ یہ هؼؼوم ًہیں
ہوئی اوؿ اك ًے اپٌے وروػ کو صبالت کے تھپیڑوں
مے ثچبئے ؿکھب۔ ىبئؼ اك کی یہی عصوصیت
هغـثی ػلوبئے لنبًیبت کی تورہ کب ثبػج ثٌی۔ اك
ولت ػًیب کے هغتلف هؼتجـ ربهؼبت هیں اك پـ کبم
ہو ؿہب ہے۔ ایک اوؿ عوه لنوتی یہ ہے کہ اك فثبى
کی صـف وًضو کے ػالوٍ لؼین لوک اػة پـ ثھی
تضمیك کب ملنلہ ربؿی ہے رل هیں همبهی اوؿ غیـ
هلکی هضممیي م ل کـ کبم کـ ؿہے ہیں رو ثڑی اهیؼ
افقا ثبت ہے۔ اك کتبة کی اىبػت ثھی اك ملنلے
کی ایک کڑی ہے۔
ًیيٌل اًنٹی ٹیوٹ آف پبکنتبى مٹڈیق لبئؼاػظن
یوًیوؿمٹی امالم آثبػ اوؿ موـ اًنٹی ٹیوٹ آف
لٌگومٹکل کی هيتـکہ کبوىوں کے ثبػج پبکنتبى
کی ػاللبئی فثبًوں پـ اة لبثل لؼؿ کبم ٍو چکب ہے
viii

ًیق ىیٌب فثبى پـ هغتلف رہتوں مے کبم کے ملنلے
هیں موـ اًنٹی ٹیوٹ آف لٌگومٹکل کی عبتوى
مکبلـ کـال ایف ؿیڈالف صبصجہ اوؿ همبهی ًورواى
مکبلـ ىکیل اصوؼ ىکیل صبصت کی هضٌت لبثل صؼ
متبئو ہے۔ امی تضمیمی کبم کو مبهٌے ؿکھ کـ ىٌب
کلچـ ایٌڈ لیٌگویذ پـوهوىي مومبئٹی ًے اك فثبى
کے صـوف تہزی کو اؿػو مکـپٹ هیں ًوىت و
عواًؼ کے لبثل ثٌبیب۔ امی مکـپٹ هیں اة کویٹی ىیٌب
اػة کے ًخـ پبؿوں کو پیو کـ ؿہی ہے۔ ظبہـ ہے یہ
ایک عوثصوؿت پیيکو ہے۔
ثبثبئے اؿػو هولوی ػجؼالضك هـصوم ًے صضیش
فـهبیب تھب کہ هي رولہ اى امجبة کے رو لوهی تـلی
کب هورت ہوتے ہیں ایک مجت فثبى کی تکویل ہے۔
فثبى ثالىجہ ایک هؼبىـتی ضـوؿت ہے۔ یہی اك
کی تغلیك کب ثبػج ہوئی اوؿ اك کی فًؼگی کب اینب
ix

رقو ہے رو اك مے ثھی رؼا ًہیں ہو مکتب۔ وٍ
اًنبى مے کوئی الگ ىے ًہیں ہے۔ وٍ اى لوگوں
مے واثنتہ ہے رو امے ثولتے اوؿ اك هیں فکـ کؿ
تے ہیں۔ یہی ورہ ہے کہ ػلوبئے لنبًیبت توؼى و
هؼبىـت کی تبؿیظ کو فثبى کی تبؿیظ هیں تاله
کـتے ہیں۔ هیـی توٌب ہے کہ یہ ملنلہ آگے چلتب
ؿہے اوؿ عوة مے عوة تـ کبم ہوتب ؿہے۔ آهیي۔
ىیـثبف ثـچہ
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اپنی رام کہانی
یہ  1994کی ثبت ہے رت هیں موـ اًنٹی ٹیوٹ آف
لٌِگومٹکل کی عبتوى مکبلـ کـال ایف ؿیڈالف
صبصجہ کینبتھ ىٌب کی لوک کہبًیوں پـ کبم کـ ؿہب
تھب امی ػوؿاى یہ عیبل هیـے ػاهي گیـ ہوا کہ کیوں
ًہ اك کبم کے مبتھ مبتھ ىٌب صـوف تہزی کوثھی
تيکیل ػیب ربئے۔ هیں ًے ثڑی مہل اًگبؿی هیں اك
کبم کی اثتؼا کی۔ لیکي کچھ ہی ػـصہ ثؼؼ هیں منرھ
گیب کہ یہ کبم ایک آػهی کے ثل کبؿوگ ًہیں۔ اك
کے لئے ایک هٌظن ٹین کی ہوہ ولت هضٌتیں ػؿکب
ؿتھیں۔ چٌبًچہ یہ هيکل کبم هیـے ػومتوں کی
هنتمل ػلوی هؼػ ًے هیـے لئے هوکي ثٌبیب۔
صـوف تہزی کی تيکیل هیں اثتؼائی هـصلہ صوتیبت
اوؿفوًیبت کے تزقیے کب ہوتب ہے اك کبم کی تکیل
xi

هیں هضوؼ اهیي ضیبء صبصت کی کتبة شینا قاعدہ اور
گرائمر اوؿ ٹی گـاہن ثیلی صبصت کی کتبة

Shina

ً Grammarے ؿیڑھ کی ہڈی کب کـػاؿ اػا کیب۔ اك کبم
کی هقیؼ یمیي ػہبًی کـال ایف ؿیڈالف صبصجہ کے
کبم  Aspects of the Sound System of Gilgiti Shinaمے صبصل
کی گئی۔ اك طـس رہبں تک صوتیبت کے تزقیے
کب هنئلہ ػؿپیو تھب یہ اى ؽؿیؼوں مے اًزبم کو
پہٌچب۔
صوتیبت اوؿ فوًیبت کے تزقیے کے ثؼؼ اگال هـصلہ
اػثیبت کی تيکیل و توضیش کب ہوتب ہے۔ ظبہـ ہے یہ
هـصلہ ىیٌب کے ضوي هیں صل طلت تھب۔ ىیٌب هیں
ؿوائتی فثبًی اػة کی کوی تو ًہیں هگـ یہ اػة
هؼوى صوؿت هیں هینـ ًہیں تھب تیي چبؿ مبلوں هیں
ہن ًے اك ضوي هیں هؼتؼثہ کبم اًزبم ػیب اوؿ ہن
ؿوائتی فثبًی اػة کوتضـیـ کے لبلت هیں ڈالٌے هیں
xii

کبهیبة ہو گئے۔ یوں لوک اػة کب ایک ثڑا ؽعیـٍ
صـوف تہزی کے تزقیے کے لئے هینـ آیب۔
تینـا هـصلہ ىیٌب صـوف تہزی پـ اة تک ہوًے
والے کبم کے تزقیے کب تھب۔ ہوبؿے مبهٌے یوں تو
صـوفتہزّی کے ثہت مبؿے ًووًے هوروػ تھے
ِ
هگـ ىیٌب ػبلن هضوؼ اهیي ضیبء صبصت کب تـتیت ػیب
ہوا صـوف تہزی کب ًووًہ فٌی اوؿ تکٌیکی
عصوصیبت کب صبهل ہے یؼٌی ہن کہہ مکتے ہیں کہ
هضوؼ اهیي ضیبء صبصت ىیٌب کے فوًی صـوف
توکیل ػیٌے والے پہلے ىغص ہیں۔ چٌبًچہ اًہیں
کے کبم کو پیو ًظـ ؿکھ کـ اك هـصلے کو هکول
کیب گیب۔
چوتھب هـصلہ مکـپٹ کے اًتغبة کب ہوتب ہے۔ اؿػو
مکـپٹ کے ثبؿے هیں ہن یکنو تھے هگـ ىیٌب اوؿ
xiii

اؿػو کے صوتی اوؿ فوًی فـق کی ورہ مے کبفی
پیچیؼگیوں کب مبهٌب تھب یؼٌی کچھ ًئے صـوف اعؾ
کـًے تھے۔ اك ثبؿے هیں ہن ًے هضوؼ اهیي ضیبء
صبصت ،ػجؼالغبلك تبد صبصت ،اوؿ ؿافول کوہتبًی
صبصت کے کبم مے امتفبػٍ کیب اوؿ ایک ًتیزے پـ
پہٌچے۔
پبًچواں هـصلہ ًئی تيکیل ػی گئی صـوفتہزّی پـ
روہوؿ کی ؿائے کو م ػلوم کـًے کب ہے۔ اك
هـصلے کی تکویل هکول طوؿ پؿ روہوؿ کی ؿائے
پـ هولوف ہوتی ہے۔ لہٰؾا اك هـصلے هیں فیبػٍ مے
فیبػٍ اػثی مـگـهی کب اہتوبم ہوتب ہے اوؿ روہوؿ کی
ؿائے مے امتفبػٍ کـتے ہوئے ایک هٌقل پـ پہٌچب
رب مکتب ہے۔ امی اصول کو مبهٌے ؿکھ کـ ِىٌب
کلچـ ایٌڈ لیٌگویذ پـوهوىي مومبئٹی ًے ”ىیٌب کو
پڑھٌب اوؿ لکھًب“ کے هوضوع پـ اة تک چبؿ
xiv

میوٌبؿوں کب اہتوبم کیب ہے۔ اى میوٌبؿوں کے ؽؿیؼے
ىیٌب کو پڑھٌے اوؿ لکھٌے هیں صبئل هيکالت کب
ربئقٍ لیب گیب اوؿ اى کو صل کـًے کی ثھـپوؿمؼئی
کی گئی۔ ًیق کویٹی ًے ىیٌب اػة کے اك ىہ پبؿے
کی اىبػت کب اہتوبم کیب تبکہ اك کے ؽؿیؼے ػواهی
ؿائے مے هقیؼ امتفبػٍ کیب رب مکے۔
هیں آعـ هیں اپٌے توبم ػومتوں ػجؼالضفیع ،اىفبق،
ولبؿ ،ؿصوبى ىبٍ ،ػـفبى ،اػزبف ،ملین ،واؿث ،ىبہؼ
اوؿ ػبصن کب ىکـیہ اػا کـتب ہوں ري کی ىت و
ؿوف هضٌت ًے اك هيکل کبم کو هیـے لیے آمبى
کـ ػیب۔ عصوصب ً ىیـ ثبف ػلی عبى ثـچہ صبصت،
هضوؼ اهیي ضیبء صبصت ،هضوؼصني صنـت صبصت
اوؿ هجبؿک اصوؼ صبصت ہوبؿے ىکـیے کے
هنتضك ہیں ري کے لیوتی هيوؿوں ًے اك مبؿے
ػول کو طے کـًے هیں ہوبؿی هؼػکی۔ هزھے اهیؼ
xv

ٍے کہ یہ کتبة ىیٌب فثبى کو پڑھٌے اوؿ لکھٌے هیں
هوؼوهؼبوى حبثت ہوگی اوؿ پبکنتبًی لوک اػة کب یہ
ًبػؿ ًووًہ تصـیـ کے لبلت هیں هضفوظ ہو ربئے گب۔
ىکیل اصوؼ ىکیل
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ِڜنا صوتِیے (مڜ ۠ےے)
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اُردو صوتِیے (مڜ ۠ےے)

ثحخذژصضطظعغفق

ِڜنا َممڜ ۠ےو
ڜ
ڙ
ڇ
ڇھ
څ
ھ
ڻ
ۡں
ںۡگ

ِڜنا م ۡور

اُردو

مِڜٹِہ
ڙا
ڇے
ِڇھیل ۡو
لن ۡو
څھگ ۡو
ہڻے
اںۡ پ ۡو
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ا ّچھی
بھائی
تین
قمیض
شلوار
باغ
انڈا
گھوسا
تلوار
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English
good
brother
three
shirt
trouser
garden
egg
horse
sword

ِڜنا ُمصوتے (ش ۡوںۡگ ۡے)

باالئی پست ُسر:

ا

اے

باالئی کوتاہ ُسر:

اَم

ے
ا ۡ

ِڜنا ش ۡوںۡگ ۡو
او-ا ۡو
ا ۡو
او
ے
ا ۡ
اے
اے
اَم
ا
ا
اِ
اِی
اِی
اُ
اُو
اُو

ِڜنا م ۡور

ای
اِ

اُردو
بُدھوار
درخت
اپنا
کرو
کروگے
کرکے
کل
لسکی
لسکا
کِیل
انکھ
کونہ
ہُوا
نمک
انار

بود ۡو
ت ۡوم
توم
تھ ۡے
تھے
تھے
َمب َملہ
ُمالئ
بال
کِلِہ
اَمڇِھی
شُ تِی
بُگُہ
َمپ ُجو
َمدڻُو
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او

اُو

ا ۡو

اُ
English
Wednesday
tree
own
!you do
you will do
having done
yesterday
girl
boy
nail
eye
corner
he became
salt
pomegranate

ِڜںۡگائ گہ ماڻِہ
1

جنگلی بیر اور موتی
کہتے ہیں ثہت پہلے ایک رٌگلی ثیـ کے پبك ایک
هوتی تھب۔ ایک ِػى وٍ هوتی اُك کے ہبتھ مے پھنل
کـ ًیچے گـا۔ ایک چڑیب کہیں مے اُڑ کـ اُك کے
لـیت ہی ثیٹھ گئی۔ هوتی کو ػیکھتے ہی وٍ پھُؼک
پڑی اوؿ اُمے اپٌی چوًچ هیں پکڑ کـ کھڑی ہو گئی۔
رٌگلی ثیـ ًے رت چڑیب مے اپٌی هوتی هبًگ لیب تو
اُك ًے ػیٌے مے صبف اًِکبؿ ِکیب۔
رٌگلی ثیـ کے مبتھ ہی ایک کبًٹب ثھی اُگب تھب۔ کبًٹب
ِػکھبتے ہوئے رٌگلی ثیـ ًے اُك مے کہب ”کیوں ًہ
اُك کبىٹے مے کہہ کـ توہبؿے پبَؤں هیں چُجھواؤں؟ “
”ربؤ لے آؤ ،اگـ تن چُجھوا مکتی ہو تو۔ ربؤ ،اُمے ال
کـ چُجھواؤ۔“
رٌگلی ثیـ ًے کبًٹے مے کہب ”ربؤ ؿے کبًٹے! اُك
چڑیب کے پبؤں هیں چُجھ ربؤ ،ربؤ ثھی۔ “
2

ِڜںۡگائ گہ ماڻِہ
چل چل ِڜںۡگایککچ ماڻِک اشِی تھئ۔ ایۡک چھک
ے ماڻِہ ریۡسئ ہتج ۡو تب بے ِ
کٹ ۡے گئ۔ چاںۡیک
ر ۡ
کونو تھر دے ویئ ماڻِی کچِہ اکِی پولِہ۔ ریۡس ماڻِہ
ے اںۡیر تھے ک بِگِہ۔
پ ِی تر ۡوک دیگِہ نے ر ۡ
ِڜںۡگائ س ۡے چاںۡیج ۡو توم ماڻِہ بِ ِچھیگِہ مگم چاںۡئ س ۡے
ریۡسٹ ماڻِہ نے دے ترا بِگِہ۔
ڜںۡگایساںۡت اکِی ک ۡوڻ ۡوک گہ نِلِیدُس۔ ک ۡوڻ ۡو پشروج ۡے
چاںۡیٹ ر ِ
ییگِہ ”پار او ک ۡوڻ ۡو ولے تھئ پار اچررمـا؟ “
ے ب ۡو!“
”ب ۡو ،ول ۡے! اچرروک بِینیے ت ۡو اچرر ۡ
ِڜںۡگائ س ۡے ک ۡوڻٹ ر ِ
ییگِہ ”ب ۡو ال ک ۡوڻ ۡو ،پار اے
چاںۡیئ ایۡک پار اچ ۡوت ب ۡوت!“
ک ۡوڻ ۡوس ”مہ تین اچیئ اچیئ بیٹُنُس“ تھے نے اچ ُمس
تھیُگہ۔
3

ے اںۡیر تھے
ریۡس ماڻِہ پ ِی تر ۡوک دیگِہ نے ر ۡ
ک بِگِہ۔

م وتی کو ػیکھتے ہی وٍ پھُؼک پڑی اوؿ اُمے اپٌی
چوًچ هیں پکڑ کـ
کھڑی ہو گئی۔
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کبًٹے ًے کہب ”هیں اثھی چُجھتے چُجھتے ثیٹھب ہوں۔ “
اوؿ چُجھٌے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
کچھ ہی فبصلے پـ آگ رل ؿہی تھی۔ رٌگلی ثیـ ًے
آگ مے کہب ”ربؤ ؿی آگ! اُك کبًٹے کو تو رال ػو۔ “
آگ ًے کہب ”هیں اثھی رالتے رالتے ثیٹھی ہوں۔ “ اوؿ
رالًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
”اچھب! تو پھـ ًہ کہہ ػوں اُك پبًی مے کہ وٍ تزھے
ثُزھب ػے؟“
”ربؤ کہہ ػو۔“
رٌگلی ثیـ ًے پبًی مے کہب ”ربؤ ؿے پبًی! اُك آگ
کو ثُزھب ػو۔“
پبًی ًے کہب ”هیں اثھی ثُزھبتے ثُزھبتے ثیٹھب ہوں۔ “
اوؿ ثُزھبًے مے اًکبؿ کـ ػیب۔
”پھـ اُك ثیل کو ال کـ توہیں ًہ پال ػوں کیب؟ “
پبًی ًے کہب ”ربؤ ،اگـ اینب کـ مکتی ہو تو کـوا ػو۔ “
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پار بے اکِی ہگارک ُمِ
گیجس۔ ِڜںۡگائ س ۡے ہگارج
ر ِ
ییگِہ ”ب ۡو ال ہگار ،پار او ک ۡوڻ ۡو دئ ،ب ۡوت!“
ہگار س ۡے ”مس ک ۡوت ۡو دیِی دیِی بیٹُنُس“ تھے ،نے
دی ُمس تھیُگہ۔
”شو تو ،رامـا پار او ویٹ تُہ نِشئ؟“
”ب ۡو ہ ۡو ،رہ!“
او ہگار نِ ۡے!“ تھیگِہ۔
ے نِ ے بیٹُنُس“ تھے نے

ِڜںۡگائ س ۡے ویٹ ”پار
وئ س ۡے ”مس ک ۡوت ۡو نِ
نِ ُمس تھیُگہ۔
”پار او دون ۡو ولے تُہ ُچوڜ تھرمـا؟“
”ب ۡو! تھروک بِینے ت ۡو تھریۡت!“

”ب ۡو ال دون ۡو ،پار او وئ ُچوڜ تھیۡت!“ ِڜںۡگائ س ۡے
دونٹ ر ِ
ییگِہ۔
دون ۡوس ”مس ُچوڜ تھے تھے بیٹُنُس“ تھےُ ،دبم
تھیُگہ۔
”ہ ۡو نے ،پار او ُم اج ریِی تُہ مررم ،ہ ۡو جیک الیے؟“
7

”ب ۡو ال دون ۡو ،پار او وئ ُچوڜ تھیۡت!“ ِڜںۡگائ س ۡے
دونٹ ر ِ
ییگِہ۔

رٌگلی ثیـ ًے ثیل مے کہب ” ربؤ ؿے ثیل! اُك پبًی
کو پی لو۔“
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رٌگلی ثیـ ًے ثیل مے کہب ” ربؤ ؿے ثیل! اُك پبًی
کو پی لو۔“
ثیل ًے کہب ”هیں اثھی پی پی کـ ثیٹھب ہوں۔ اة هزھ
مے یہ ًہیں ہو مکتب۔ “
”اُك آػهی مے کہہ کـ توہیں هـوا ُػوں گی۔ پھـ کیب
کـوگے؟“
”ربؤ ،اگـ هـوا مکتی ہو تو هـوا ػو۔ “
”ربؤ ؿے آػهی! اُك ثیل کو هبؿ ػو۔ “ رٌگلی ثیـ ًے
آػهی مے کہب۔
آػهی ًے کہب ”هیں اثھی هبؿ هبؿ کـ ثیٹھب ہوں۔ “ اوؿ
هبؿًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
”پھـ اُك چُوہے مے کہہ ػوں گی تو وٍ توہبؿے هوفے
چجبئےگب۔“
”اوں ہوں! چُوہے کو ػیکھو ؽؿا ،وٍ هیـے هوفے
چجبئے۔“
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”ب ۡو! مرروک بِینے ت ۡو مرریۡت!“
”ب ۡو ال ُم ا ،پار او دون ۡو مریۡت!“ ِڜںۡگائ س ۡے ُم اج
ر ِ
ییگِہ۔
ُم اس ”مس ک ۡوت ۡو مرے مرے بیٹُنُس“ تھے نے مر ُمس
تھیُگہ ۔
”ت ۡو نے ،پار اے ُمو ِڙج ر ِ
ے چپئ
ییگِس ت ۡو تھئ کو ِر ی ۡ
جیک۔“
ے چپوک
”ایںۡہ! ُمو ِڙہ ڇک ۡے نے ریۡس مئ کو ِری ۡ
ڇک ۡے!“
ے چپیۡت!“ ِڜںۡگائ
”ب ۡو لِی ُمو ِڙہ ،پار او ُم ائ کو ِری ۡ
س ۡے ُمو ِڙج ر ِ
ییگِہ۔
ُمو ِڙس ”مس ک ۡوت ۡو چپے چپے بیٹِنِس“ تھے نے چپمِس
تھیگِہ۔
”ت ۡو نے ،پار اے بُوشِٹ ریِی تُہ کھیرمـا؟“
”شو ہ ۡو ب ۡوت ،کھیروک بِینے ت ۡو کھیریۡت!“
”ب ۡو لِی بُوشِہ ،پار اے ُمو ِڙہ کھت!“ ِڜںۡگائ س ۡے
بُوشِٹ ر ِ
ییگِہ۔
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”ربؤ ؿے چُوہے! اُك آػهی کے هوفے چجب لو۔ “
رٌگلی ثیـ ًے چُوہے مے کہب۔
چُوہے ًے کہب ”هیں اثھی چجبتے چجبتے ثیٹھب ہوں۔ “
اوؿ اُك ًے چجبًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
”پھـ اُك ثلّی مے کہہ کـ توہیں ًہ کھال ػوں کیب؟“
”ثہت اچھب! پھـ ربؤ ،اگـ تن ک ِھال مکتی ہو تو ک ِھال
ػو۔“
رٌگلی ثیـ ًے ثلّی مے کہب ” ربؤ ؿی ثلّی! اُك چُوہے
کو کھب لو۔“
ثلّی ًے کہب ”هیں اثھی کھب کھب کے ثیٹھی ہوں۔ “ یہ کہب
اوؿ کھبًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
”پھـ اُى ػوؿتوں مے کہہ ػوں گی تو وٍ توہیں تٌگ
کـیںگے۔“
ثلّی ًے رٌگلی ثیـ مے کہب ”ربؤ ُهزھے تٌگ کـوا ػو
اگـ تن کـوا مکتی ہو تو۔ “
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بُوشِس ”مس ک ۡوت ۡو کھے کھے بیٹِنِس“ تھے ُدبم
تھیگِہ ۔
”نے ہ ۡو ،پار اے چی ۡوج ر ِ
ییگِس ت ۡو تُہ ُم ُرٹین۔ “
”ب ۡو ُم ُرٹریۡت! ُم ُرٹروک بِینے ت ۡو۔“
”بُجا لِی چی ۡے پار اے بُوشِہ ُم ُرٹات!“ ِڜںۡگائ س ۡے
چی ۡوج ر ِ
ییگِہ۔
”بیۡس ُم ُرٹے ُم ُرٹے بیٹیۡنیۡس“ تھے ُم ُرٹوک ُدبون تھیگ ۡے۔
”ہ ۡو نے ،شل کھڻ کھڻو اوںۡ ِٹ ہو تھے ھئ پب
اوںۡ ِہ درم جیک؟“
”ب ۡو! دروک بِینے ت ۡو دریۡت!“
ِڜںۡگائ س ۡے ہُ ُروئ تھے کھڻج گئ۔ ”وا! شل کھڻ
ے ،وہ!“
کھڻو اوںۡ ِہ وہ! انِہ چیو پب گہ دپِہ اوںۡ ِہ د ۡ
تھیگِہ ۔
ایاکٹ اکِی اوںۡ ِہ بِ ھِ
ٹیلِہ۔ چیو پب گہ دپِہ ایۡکو ایۡک
تھیگِہ۔
ہ ۡو چییۡس گے بُوشِہ ُم ُرٹیگ ۡے۔
13

ڜگایٹ ریۡسئ ماڻِہ دی ِ
چاںۡئ س ۡے ہ ۡو ولے ِںۡ
گہ۔

چڑیب ًے هوتی ال کـ رٌگلی ثیـ کو لوٹب ػیب۔
پھـ ِ
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رٌگلی ثیـ ًے ػوؿتوں مے کہب ”ربؤ ؿی ػوؿتو! اُك
ثلّی کو تٌگ کـو۔ “
”ہن اثھی تٌگ کـتے کـتے ثیٹھے ہیں۔ “ اًُہوں ًے
اُمے تٌگ کـًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔
” تو پھـ ،هیں اُى میٌکڑوں پہبڑوں کے ہواؤں مے
کہہ کـ توہبؿی اُوى ثکھیـوا ػوں گی؟ “
”ربؤ ،اگـ تن اینب کـوا مکتی ہو تو کـوا ػو۔“
رٌگلی ثیـ رھ ّکڑ چلٌے کی طـس اُڑ کـ پہبڑ پـ گئی
وؿ پُکبؿا ”اے میٌکڑوں پہبڑوں کی ہواؤ آؤ اوؿ اِى
ػوؿتوں کی اُوى ثکھیـ ػو۔ “
اُمی ػوؿاى ہی آًؼھی چلی اوؿ ػوؿتوں کی اُوى ثکھیـ
کے ؿکھ ػیب۔
پھـ ػوؿتوں ًے رب کـ ثلّی کو تٌگ ِکیب۔
ثلّی ًے رب کـ چُوہب کھبیب۔
چُوہے ًے رب کـ آػهی کے هوفے چجبئے۔
آػهی ًے رب کـ ثیل هبؿا۔
ثیل ًے رب کـ پبًی پی لیب۔
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پبًی ًے رب کـ آگ ثُزھبیب۔
آگ ًے رب کـ کبًٹب رالیب۔
کبًٹب رب کـ چڑیب کے پبؤں هیں چُجھب۔
چڑیب ًے هوتی ال کـ رٌگلی ثیـ کو لوٹب ػیب۔
پھـ ِ

بُوشِس گے ُمو ِڙہ کھیگِہ۔
ے چپیگِہ۔
ُمو ِڙس گے ُم ائ کو ِری ۡ
ُم اس گے دون ۡو مریگُہ۔
دون ۡوس گے وئ ُچوڜ تھیُگہ۔
وئ س ۡے گے ہگار نِ یگُہ۔
ہگار س ۡے گے ک ۡوڻ ۡو دیِی ُگہ۔
ک ۡوڻ ۡو گے چاںۡیئ پار اچِتُہ۔
چاںۡئ س ۡے ہ ۡو ولے ِںۡ
ڜگایٹ ریۡسئ ماڻِہ دیگِہ۔
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پھسک ۡو شُ وو ۡو
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گنجے بچے کی کہانی
کہتے ہیں ایک ىغص کب ایک گٌزب ثیٹب تھب۔ وٍ ثہت
ُػثال پتال تھب۔
ایک ػى اُك کی هبں ًے اپٌے ثیٹے کے ُػثلے پي کو
ثہت هضنُوك ِکیب اوؿ غو ِگیي ہوئی۔ پھـ اُك ًے اَپٌے
ثیٹے مے کہب ”اَؿے ثیٹے! تن اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك
چـاگبٍ چلے ربؤ۔ تن یہبں ثہت کوقوؿ ہوئے ہو۔ چـاگبٍ
هیں ػوػھ ،لنّی ،هکھّي اوؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹے
ہو ربؤ گے۔“ چٌبًچہ گٌزب ثچہ ربًے کیلئے ت ا ّیؿ ہوا۔
پھـ اُك کی هبں ًے ؿامتے کیلئے اُمے ایک چھُپَٹِہ
ثھی ثٌبیب۔ گٌزے ثچے ًے چھُپَٹِہ اَپٌی کوـ کے مبتھ
ثبًؼھب اوؿ چـاگبٍ چل ِػیب۔
تھوڑی ہی ُػوؿ گیب تھب کہ ؿامتے هیں اُمے ایک
20

پھسک ۡو شُ وئ ۡو
ایۡک ُمشاکئ پھسک ۡو پُڇک ُاسو تھینس۔ ر ۡو ب ۡود ۡو اشات ۡو
ُاسو۔
ایۡک چھک ریۡسئ اجِہ توم پُڇئ اشتوکج ب ۡو ِدہ ہِپھا بے
ریۡسٹ ریِیگِہ” ،ب ۡو ال پُڇُ ،رںۡگِٹ ب ۡو ،یہ! توم
ِ
چھمڻہُ ،دت ،میل
د ِددادکچ۔ نن ب ۡود ۡو اشتِیلو۔ ُرںۡگِر
کھے ُتل ۡو بے ،ب ۡو!“ پھسک ۡو شُ وو ۡوس بُجم تھے گرس
بُگُہ۔
ہ ۡو نے ریۡسئ اجِس ریۡسٹ پ ۡونِٹ ُچ پٹِک گہ تھیگِہ۔
پھسک ۡو شُ وو ۡوس ُچھپٹِہ برکر دے ُرںۡگِٹ ڙس بُگُہ۔
ٹھاںۡگک پ ۡون تھیُگس نال اکی ریۡسٹ ل ۡوںۡیک ر ۡوک
بِگِہ۔ ل ۡوںۡئ س ۡے ”تین تُہ نے کھے کو کھا م؟“ تھے
ریۡسوار ِر ِ
پک دیگِہ۔

21

پھسک ۡو شُ وو ۡوس ُچھپٹِہ برکر دے ُرںۡگِٹ ڙس بُگُہ۔

گٌزے ثچے ًے چھُپَٹِہ اَپٌی کوـ کے مبتھ ثبًؼھب اوؿ
چـاگبٍ چل ِػیب۔
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ًہیں
لوهڑی هلی۔ لوهڑی ًے اُك مے کہب ”تزھے ِ
کھبؤں گی تو اوؿ کنے کھبؤں گی؟“ یہ کہہ کـ اُك پـ
رھپٹ پڑی۔
گٌزے ثچّے ًے رلؼی مے لوهڑی مے کہب ”ثڑی ثی!
ُهزھے اَة ًہ کھبًب۔ هیں اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك
چـاگبٍ رب ؿہب ہوں۔ وہبں رب کـ ػوػھ ،لنّی ،هکھّي اوؿ
پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو کـ آؤں گب۔ تت کھب لیٌب۔
اة هیـی یہ ہڈیبں اوؿ چوڑا تیـے ػاًت کے موؿاط
کو ثھی ًہیں ثھـ مکتے۔“
”اچھب اة ربؤ۔ آؤگے تو ػیکھ لوں گی۔“ لوهڑی ًے یہ
کہب پھـ ک ِھنک کـ چٹبًوں هیں گھل گئی اوؿ آًکھوں
مے اورھل ہُوئی۔
کچھ ہی ػیـ چال ہوگب کہ ؿامتے هیں اُمے ایک ؿیچھ
هال۔ اُك ًے گٌزے ثچے مے کہب ”اؿے گٌزے ثچے!
کہبں رب ؿہے ہو۔“ پھـ اُك پـ رھپٹتے ہوئے کہب ”اة
توہیں ًہ کھبؤں کیب؟ “
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پھسک ۡو شُ وو ۡوس لوک ۡو تھے ریۡسٹ ریِیگُہ ”مہ تین نے
ِ
چھمڻہُ ،دت،
کھہ ،د ِدی! ُرںۡگِر توم د ِددادکچ گے
تل ۡو بے وتُس ت ۡو ہ ۡو کھا۔ مئ چ ۡوم گہ اںۡٹِی ۡے
میل کھے ُھ
ڜی ۡوی دونٹـا؟“
جیک تھئ ۡ
”شو ت ۡو ،ب ۡو! وتو ت ۡو ڇکم“ تھے ل ۡوںۡئ د ۡول بے
برداوکر گے مرک بِگِہ۔
ُمڇھو ھِ
پ ِرہ گ ُوس اکی اِںۡڇک ر ۡوک بُگُہ۔ ”الہ پھسک ۡو
شُ وو ۡو جا بُجنو؟ تُہ نے کھے ہ ۡو؟“ تھے ریۡسوار ُڇ پ
دیُگہ۔
”داد ۡو ب ۡودو ،مہ تین نے کھہ! ُرںۡگِر توم د ِددادکچ گے
ِ
تل ۡو بے الُس ت ۡو ہ ۡو ک ا۔ تین
چھمڻہُ ،دت ،میل کھے ُھ
ڜی ۡوی دونٹـا؟“ تھیُگہ۔
مئ ِرمر جیک ہن ،تھئ ۡ
”شو ہو ،ب ۡو!“ تھے اِںۡڇ گے گ ۡومکر ا ِچتُہ۔
تُ ار پ ۡون تھے ُمڇھو ھِ
پ ِرہ گ ُوس اکی پ ۡونِر شاںۡلک
25

گٌزے ثچے ًے کہب ”ثبثب! اة هزھے ًہ کھبًب۔ هیں
اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب ہوں وہبں رب کـ
ػوػھ ،لنّی ،هکھّي اوؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو
کـ آؤںگب تو پھـکھب لیٌب۔ اة هیـے ِرنن هیں ؿکھب ثھی
کیب ہے رو تیـے ػاًت کے موؿاط کو ثھـے۔ “
”چلو پھـ مہی۔“ یہ کہہ کـ ؿیچھ ایک غبؿ هیں گھُل
گیب۔
گٌزے ثچّے ًے کبفی فبصلہ طے ِکیب تھب کہ ؿامتہ
ؿوکے ہُوئے ایک ثھیڑیب ِهال۔ روًہی ثھیڑیے ًے اُمے
ػیکھب اُك ًے اُك پـرھپٹتے ہوئے کہب۔ ”اة هیں تزھے
ًہ کھبؤں کیب؟“
گٌزے ثچے ىے کہب ”ثبثب! اة هزھے ًہ کھبًب۔ هیں
اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب ہوں وہبں رب کـ
ػوػھ ،لنّی ،هکھّي اوؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو
کـ آؤںگب تو پھـ کھب لیٌب۔ اة هیـا پوؿا رنن ثھی
ًہیں ثھـ مکتب۔ “
توہبؿے ػاًت کے موؿاط کو ِ
”اچھب اة ربؤ۔ تن آؤگے تو ػیکھ وںگب۔“ یہ کہہ کـ
ثھیڑیب کھبئی کے ػھبًے کے پیچھے چال گیب۔
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بِرچ ۡو ُاسو۔ ”تُہ نے کھیگس ت ۡو؟ “ تھے ریۡسوار ُڇ پ
دیُگہ۔
”داد ۡو ب ۡودو ،مہ تین نے کھہ! ُرںۡگِر توم د ِددادکچ
ِ
تل ۡو بے الُس ت ۡو ہ ۡو
چھمڻہُ ،دت ،میل کھے سم ُھ
گے
ڜی ۡوی دونٹـا؟“
کھا۔ تین مئ ِرمر جیک ہن ،تھئ ۡ
تھیُگہ۔
”شو ہ ۡو ،ب ۡو! وتو ت ۡو ڇکم۔“ تھے شاںۡل دارئ پھتُہ
الںۡگ بُگُہ۔
لپھا ُدوک وِیگُس اکی ُمڇھو ھِ
پ ِرہ ِدیںۡک س ۡے دوپ
دے ُاسو۔ پھسک ۡو شُ وو ۡو پ ی اکی ریۡسئ اِ ِڅج ُڇھپ
دے ”تُہ نے کھے کو کھم؟“ تھیُگہ۔
”مہ نے کھہ ،داد ۡو ب ۡودو ،مہ نے کھہ! ُرںۡگِر توم
ِ
تل ۡو بے الُس
چھمڻہُ ،دت ،میل کھے ُھ
د ِددادکچ گے
ڜی ۡوی
ت ۡو ہ ۡو کا۔ تین مئ ِرمر جیک ہن ،تھئ ۡ
دونٹـا؟“ تھیُگہ۔
”شو ت ۡو ،ب ۡو!“ تھے پار ھِ
پری گے گ ۡومکر اچِتُہ۔
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وٍ کچھ چال تھب کہ تھوڑی ہی ُػوؿ آگے ایک چیتب تبک
چیتے ًے گٌزے ثچے کوروًہی
هیں ثیٹھب ہُوا تھب۔ ِ
ػیکھب تو اُك پـ یہ کہتے ہوئے رھپٹب ”اگـ هیں توہیں ًہ
کھبؤں تو اوؿ کنے کھبؤں۔“
گٌزے ثچّے ًے کہب ”ثبثب! اة هزھے ًہ کھبًب۔ هزھے
ًہ کھبًب۔ هیں اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب
ہوں۔ وہبں رب کـ ػوػھ ،لنّی ،هکھّي اوؿ پٌِیـ کھب کـ
عوة هوٹب تبفٍ ہو کـ آؤں گب تو پھـ کھب لیٌب۔ اة هیـے
ِرنن هیں ؿکھب ہی کیب ہے رو تیـے ػاًت کے موؿاط
کو ثھـے؟“
”اچھب اة ربؤ۔“ یہ کہب اوؿ وہیں کہیں ایک غبؿ هیں
گھُل گیب۔
ثڑی هيکل مے اُى مے ربى چھڑا کـ رت وٍ چـاگبٍ
کے ػھبًے پـ پہٌچب تو اُك ًے ایک گہـی مبًل ثھـی
ؿہی فًؼگی!“
اوؿ کہب ”یہ ِ
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پھسک ۡو شُ وو ۡو ِرن ۡوج ۡو ہِال بِال ُمچی ُرںۡگِی بِلج اُڇھتُہ۔ ن ۡے
ہ ۡو ”اُڜوا جِیل!“ تھیُگہ۔
ُدورو بے ریۡسئ ددی داد ۡو توم ُر ُکرِر اسے۔ ریۡسئ
داد ۡوس توم پوڇ ۡو پ ی اکی ہئ تھیُگہ۔ ویئ پوڇئ ہتج
لمی ُر ُکرِج ہرِیگُہ۔
ُرںۡگِر پھسک ۡو شُ وو ۡوس س ۡوک ۡوتِہ تھے تھے بسک ۡو گہ
اشتِیلُہ۔ ریۡسئ د ِدداد ۡو ر ۡوس سم تھے ٹِکِہ نے کھوک
گِنی ہیںۡڜر گے۔ ہ ۡو ریۡسج ۡو م ۡور اِکھلون تھے ڜات ۡے۔
تُ ار کھینج ۡو ہ ۡو ر ۡوس توم پ ۡونِی چگا تھیُگہ۔ ِرہ ہیِجی
ریۡسٹ ر ِ
ییگ ۡےِ ” ،رنئ داد ۡوس گہ تُہ کھوک ُدبئ۔ تُس
ہِںۡب نے تھ ۡے! اک ۡوج رک ال ۡوک کھہ! سم ُتل ۡو ب ۡو!
ب ۡے ہنیۡس تُہ ک ۡے بِجینو؟“ پھسک ۡو شُ ووئ ہِی ۡو وتُہ۔ ہ ۡو
اُینار گہ ڜاتِہ۔ نے سم تھے ٹِکِہ گہ کھوک ڜاتُہ۔
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ریۡسئ داد ۡوس توم پوڇ ۡو پ ی اکی ہئ تھیُگہ۔ ویئ
پوڇئ ہتج لمی ُر ُکرِج ہرِیگُہ۔

روًہی اُمکے ػاػا ًے اُمے ػیکھب اُك کی طـف
لپک پڑا۔ پھـ اُمکب ہبتھ پکڑ لیب اوؿ اپٌی رھوًپڑی
لے گیب۔
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تھوڑی ہی ُػوؿ اُمکے ػاػا ػاػی اپٌی رھوًپڑی هیں
تھے۔ روًہی اُمکے ػاػا ًے اُمے ػیکھب اُك کی طـف
لپک پڑا۔ پھـ اُمکب ہبتھ پکڑ لیب اوؿ اپٌی رھوًپڑی لے
گیب۔
چـاگبٍ هیں گٌزب ثچّہ فکـهٌؼ ؿہتے ؿہتے هقیؼ کوقوؿ
ہوا۔ اُك کے ػاػا ػاػی ثھی اُك کے اچھی طـس ًہ
کھبًے پِیٌے کی ورہ مے فکـهٌؼ ہوئے۔ پھـ اًُہوں ًے
اُمے ُک ِـیؼًب ىـوع ِکیب۔
کبفی ػیـ ثؼؼ اُك ًے اًُہیں اپٌے ؿامتے کب صبل ثتبیب۔ وٍ
ًہیں
ہٌل پڑے اوؿ اُك مے کہب ”اُى کب ػاػا ثھی توہیں ِ
کھب مکتب۔ چُپ چبپ رو ری هیں آئے کھب لو اوؿ عوة
هوٹے تبفے ہو ربؤ۔ توہیں گھجـاًے کی ضـوؿت ًہیں
ہن یہبں رو ہُوئے۔ “ یہ مُي کـ گٌزے ثچے کی ربى هیں
ربى آئی۔ اة اُمے ثھوک لگی پھـ اُك ًے اچھی طـس
کھبًب ىـوع کـ ِػیب۔
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کھینکج ۡو پھسک ۡو شُ وو ۡو سم ُتل ۡو بُگُہ۔ ہ ۡو توم د ِددادج
مہ بُجم تھیُگہ ت ۡو ِرس بس ۡو ررںۡگک تھے پھسک ۡو شُ و و ۡو
ریۡسر وِیگ ۡے۔
ریۡسئ د ِدیس ررںۡگر وی ریۡسٹ کڻاؤ تھیگِہ ”ل ۡوںۡئ،
شاںۡل ،اِںۡڇِ ،د ۡیں ر ۡوک بِگ ۡے ت ۡو ِرس تُوج ۡو کھ ۡوجین
شوو ۡو نے پ ِیگـا؟‘ تُس ’نے
’داد ۡو ررںۡگ ،پھسک ۡو ُ
پ ِیگس ،داد ۡو ب ۡودوِ ،ررک تھیۡت!‘ تھ ۡے ت ۡو ِرس
ررںۡگ ِرر تھین۔“
”شو ،ددی“ تھیُگہ۔ ہ ۡو ریۡسئ د ِدیس ررںۡگ بِلج ولے
ِرر تھیگِہ۔
ررںۡگ ِرر بے ِدرکر ویئ ک بُگُہ۔ ک بُگُس نال
اکی ِدی ۡں رم بب بُگُہ۔ ”داد ۡو ررںۡگ ،پھسک ۡو شُ وو ۡو
نے پ ِیگـا؟ “
”نے پ ِیگس ،داد ۡو ب ۡودوِ ،ررک تھیۡت!“ تھیُگہ۔
ِدیںۡس ررںۡگ ِرر تھیُگہ۔
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ریۡسئ د ِدیس ررںۡگر وی ریۡسٹ کڻاؤ تھیگِہ ۔

ڈھول هیں ڈالتے ہُوئے اُك کی ػاػی ًے اُمے
صیضت کی۔
ً ِ
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کچھ ػـصہ ثؼؼ گٌزب ثچہ عوة هوٹب تبفٍ ہوا۔ اُك ًے
اپٌے ػاػا ػاػی مے ربًے کی اِربفت چبہی۔ اًُہوں ًے
ایک ثڑا ڈھول ثٌبیب اوؿ گٌزے ثچے کو اُك هیں ڈاال۔
صیضت
ڈھول هیں ڈالتے ہُوئے اُك کی ػاػی ًے اُمے ً ِ
چیتب ؿامتے م یں
کی کہ اگـ لوهڑی ،ثھیڑیب ،ؿیچھ اوؿ ِ
توہیں ِهلیں تو وٍ تن مے پوچھیں گے ”ڈھول ثبثب! کیب تن
ًے گٌزے ثچّے کو ؿامتے هیں ػیکھب؟ “ تو تن ًے اُى
ًہیں ػیکھب ہے ثبثب! ثبثب! هزھے ؽؿا
مے کہٌب ہے ” ِ
ًیچے مـکب لو۔“ تو وٍ ڈھول ًِیچے مـکبئیںگے۔
”اچھب ػاػی ا ّم اں!“ پھـ اُك کی ػاػی ًے ڈھول ػھبًے
پؿ الیب اوؿ ًیچے مـکب لیب۔
ڈھول لُڑھکتے لُڑھکتے ایک همبم پـ آ کـ ؿُکب۔ ڈھول کب
چیتب وہبں آ ػھوکب اوؿ ڈھول مے پوچھٌے
ؿُکٌب تھب کہ ِ
لگب ”ڈھول ثبثب! کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ثچّے کو
ػیکھب؟“
ًہیں ػیکھب ہے ثبثب! ثبثب
ڈھول ًے ِ
چیتے مے کہب ” ِ
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ررںۡگ ویئ بٹکچ ر ھِ
جیدُہ۔ گ ۡومکج ۡو شاںۡل تب بے
اِکھیئ ررںۡگج ۡو کھ ۡوجیگُہ ”داد ۡو ررںۡگ ،پھسک ۡو شُ وو ۡو
نے پ ِیگـا؟“
”نے پ ِیگس ،داد ۡو ب ۡودوِ ،ررک تھیۡت!“ تھیُگہ۔
شاںۡل س ۡے ررںۡگ ِرر تھیُگہ۔
کھینکج ۡو ررںۡگ ویئ نے بٹکچ ر ھِ
جی ُدس اکی اِںۡڇ رم
بب بے ریۡسج ۡو کھ ۡوجیگُہ۔ ”داد ۡو ررںۡگ ،پھسک ۡو
شُ وو ۡو نے پ ِیگـا؟“
”نے پ ِیگس ،داد ۡو ب ۡودوِ ،ررک تھیۡت!“ تھیُگہ۔ نے
اِںۡڇ س ۡے گہ ِرر تھیُگہ۔
ررںۡگ ویئ ِدرکر ک بُگُہ۔ کون اشِی ،بُش ،ل ۡوںۡئ؟
د ۡول بے اُڇھچی ررںۡگج ۡو کھ ۡوجیگِہ ”داد ۡو ررںۡگ،
پھسک ۡو شُ وو ۡو نے پ ِیگـا؟“
”نے پ ِیگس ،ددی ب ۡو ِدیِ ،ررک تھیۡت!“ تھیُگہ۔
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چیتے ًے
صضوؿ! ؽؿا هزھے ًیچے مـکب لو۔ “ پھؿ ِ
ڈھول ًیچے مـکبیب۔
تھوڑی ػیـ ڈھول لُڑھک کـ ایک پتھـ کے مبتھ ؿُکب۔
یکؼم ایک کچھبؿ مے ثھیڑیب ًکال اوؿ ڈھول مے
پُوچھٌے لگب ”ڈھول ثبثب! کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے
ثچّے کو ػیکھب؟ “
ًہیں ػیکھب ہے ثبثب !
ڈھول ًے ثھیڑیئے مے کہب ” ِ
مـک لو۔“ ثھیڑیئے ًے
ا
ثبثبصضوؿ! ؽؿا ُهزھے ًیچے
ڈھول ًِیچے مـکبیب۔
کچھ ػیـ ثؼؼ ڈھول لُڑھکتے لُڑھکتے پھـ ایک پھتـ
کے مبتھ ؿُکب تو ؿیچھ وہبں آى پہٌچب اوؿ ڈھول مے
پُوچھٌے لگب۔ ”ڈھول ثبثب! کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے
ثچے کو ػیکھب؟ “
ًہیں ػیکھب ثبثب! ثبثب صضوؿ! ؽؿا ُهزھے
ڈھول ًے کہب ” ِ
ًیچے مـکب لو۔“ ؿیچھ ًے ثھی ڈھول ًِیچے مـکبیب۔
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ِرر تھے اکی پھتُنو بٹ گِنی دیگِہ۔ بٹ س ۡے ررںۡگئ
دے پھییگُہ۔ ررںۡگ پھیِجی پھسک ۡو شُ وو ۡو تب بے د ُرہ
وتُہ۔ ہ ۡو ل ۡوںۡئ س ۡے ہو ہوِیت دیگِہ ”لوئ! لوئ! الہ
ِدی ۡں ،الہ اِںۡڇ ،الہ شاںۡل! پھسک ۡو شُ وو ۡو لیِیگِس۔ وا
لوئ!“
گ ۡوم گ ۡوم ۡوج ۡو ِرہ تتب ویئ گٹِہ بِگ ۡے۔ ہ ۡو پھسک ۡو شُ وو ۡو
کھون تھے گرسِیل ۡے۔ ل ۡوںۡئ س ۡے ِرن ۡوج ِرم گہ باؤ وی
ِرہ بوِہ سِںۡگلوک ڇھنِیگِہ۔ اِںۡڇ پھسک ۡو شُ ووکچ پھت
تھے ِرہ سب ۡے ولوک ش ۡور بِگ ۡے۔
اجِہ ھِ
پ ِرہ ہُڇکچ ِڜںۡگایک پکِش۔ ِڜںۡگائ پ ی اِںۡڇئ
اںۡ ری الل ۡے وت ۡے۔ پھسک ۡو شُ وووار ھِ
پری ”جیک پکِن نا
اے ِڜںۡگائ؟“ تھیُگہ۔
”رک ہِن ت ۡو گے کھہ نا ،داد ۡو!“
اِںۡڇ س ۡے ”تُہ اُڇے جیک بے؟“ تھیُگہ۔
”مہ اُڇیئ جا بُجم ،ھ ۡو شتِل ۡے بلںۡڅ ۡوج ۡو؟“
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گ ۡوم گ ۡوم ۡوج ۡو ِرہ تتب ویئ گٹِہ بِگ ۡے۔ ہ ۡو پھسک ۡو شُ وو ۡو
کھون تھے گرسِیل ۡے۔

یکؼم ہی وٍ اِػھـ اُػھـ مے آکـ اِکھٹّے ہُوئے اوؿ
گٌزے ثچّے کو کھبًے ت ا ّیؿ ہُوئے۔
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ڈھول ایک رگہے هیں آ کـ ؿُکب۔ پھـ ًہ ربًے کہبں
تھی لوهڑی۔ کھنک کـ آئی وؿ ڈھول مے پُوچھٌے
لگی ”ڈھول ثبثب! کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ثچّے کو
ػیکھب؟“
ًہیں ػیکھب ہے ثڑی ثی !
ڈھول ًے لوهڑی مے کہب ” ِ
ثڑی ثی! ؽؿا ُهزھے ًِیچے مـکب لو۔“
لوهڑی ًے ڈھول ًیچے مـکبتے ہُوئے پِیچھے مے
پتھـ هبؿا۔ پتھـ لگتے ہی ڈھول پھٹب اوؿ گٌزب ثچّہ
ڈھول مے ثبہـ آیب۔ اِتٌے هیں لوهڑی ًے ىوؿ هچبیب۔
چیتب! اؿے ؿیچھ! اؿے ثھیڑیب!
”اؿے! اؿے! اؿے ِ
رلؼی آربؤ۔ هیں ًے گٌزب ثچّہ ڈھوًڈ لیب ہے۔“
یکؼم ہی وٍ اِػھـ اُػھـ مے آکـ اِکھٹّے ہُوئے اوؿ
یؿ ہُوئے۔ اُمی ػوؿاى لوهڑی
گٌزے ثچّے کو کھبًے ت ّا
ًے ہـ ایک پـ ایک ثـتي الًے کی فهہ ػاؿی ڈالی۔ پھـ
وٍ ؿیچھ کو گٌزے ثچّے کے پبك چھوڑ کـ ثـتي الًے
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”شو ہ ۡو ،تُہ ان بیئ مس لُکک کھے وام“ تھے اِںۡڇ
گ۔
ِڜںۡگائ کھوک ؤ
اِںۡڇ س ۡے ِڜںۡگائ کھوج ۡے کھوج ۡے پھسک ۡو شُ ووئ
کھس ا ُموٹُہ اکی۔ ِ
کھ ِرہ بے روک ۡوک ُاسو۔ پھسک ۡو
شُ وو ۡو اِںۡڇج ۡو لوج بے روکر اچِتُہ۔ نے لوک ۡو لوک ۡو تھے
توم ِڜڜج ُسم پھرے لِیٹُہ۔
کھینکج ۡوِ ،رس سب ۡے گِنی وان ت ۡو پھسک ۡو شُ وو ۡو گہ اِںۡڇ
بین ۡے نُش۔ اجِہ بے ڇکین ت ۡو اِںۡڇ س ۡے بیئ ںِۡ
ڜگائ
کھان۔ ِرس اِںۡڇ ہو تھے ِ
کھ ِرہ ولے کھوجن تھیگ ۡے۔
گ بُش ،تین گہ ان ُاسو“ تھیُگہ۔
اِںۡڇ س ۡے ”الہ ر ۡو جا ؤ
ہ ۡو گٹِہ بے اِںۡڇ لمی مریگ ۡے۔ ر ۡو ر ِڻی کھے بسکِہ بِیتِہ
کوک بِگِہ۔ تاتِہ تاتِہ ُجولِہ جا
ُجولِہ ُچر تھیگیۡس اکی ِر
پھسک ۡو شُ ووئ ِڜڜج گیِن۔ ل ۡوںۡئ س ۡے ”نن چھٹ ِدتِہ“
ے ہ ۡو رلو اُ ُڇت ۡے۔
تھے لوک ۡو اُڇون تھیگِہ۔ پُور ۡ
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چلے گئے۔
یؿ ہُوا تھب۔
مبتھ ہی پہبڑی پـ ایک رٌگلی ثیـ پک کـ ت ّا
ؿیچھ ىے رت پکے ہُوئے ثیـ ػیکھے تو اُك کے ُهٌہ
هیں پبًی ثھـ آیب۔ وٍ گٌزے ثچّے مے کہٌے لگب۔ ”ثیـ
کیب ہی عوة پکے ہیں !“
گٌزے ثچّے ًے کہب ”ػاػا ری! اگـ آپ کب ری کـ ؿہب
ہے تو رب کـ کھب لو۔ “
ًہیں؟ “
کہیں تن ثھبگوگے تو ِ
ؿیچھ ًے کہب ” ِ
گٌزے ثچّے ًے کہب ”تن رینے طبلتوؿ ثالؤ ں مے هیں
ثھبگ کـ ثھی کہبں ربؤں گب؟“
ؿیچھ ًے کہب ”اچھب تن ؽؿا یہبں ثیٹھو۔ هیں تھوڑے مے
ثیـ کھب کـ آؤںگب۔“ پھـ ؿیچھ ثیـ کھبًے چال گیب۔
ؿیچھ ثیـ کھبتے کھبتے گٌزے ثچّے کب ثھُول ہی گیب۔
کچھ ًیچے ہی ایک گھڑا تھب۔ گٌزب ثچّہ ؿیچھ مے آًکھ
ثچب کـ گھڑے هیں اُتـا اوؿ اپٌے مـ پـ هٹّی ڈال کـ
چھُپ گیب۔
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کچھ ہی ػیـ ثؼؼ وٍ مبهبى لے کـ آئے۔ تو ؿیچھ اوؿ
ًہیں تھے۔ رت اًُہوں ًے
گٌزب ثچّہ ػوًوں ہی وہبں ِ
پہبڑی پـ ػیکھب تو ؿیچھ هقے هیں ثیٹھے ہوئے رٌگلی
ثیـ کھب ؿہب تھب۔ اًُہوں ًے اُمے ثُال کـ رت گٌزے
ثچّے کب پُوچھب تو اُك ًے کہب ”اؿے والؼی! وٍ کہبں
گیب هؼلوم ًہیں۔ اثتک تو وٍ یہبں تھب۔ “

پھسک ۡو شُ وو ۡوس ش ۡوںۡگ بے روکج ۡو اِکھیئ ”اُڜوا
جِیل“ تھیُگہ۔ ہ ۡو رلو ہِی ۡو کائ ایۡک تھے توم گ ۡوٹوار
ڙس بُگُہ۔
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شرہ ایئ شِلوک
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پہاسی بکری کی کہانی
ثہت پہلے کی ثبت ہے کہ ایک رٌگل هیں ایک پہبڑی
ثکـی ؿہتی تھی۔ اُك ًے تیي ثچے ػیے تھے۔ پھـ اُك
ًے اُى کے ًبم ثھی ؿکھے تھے۔ ثڑے ثچّے کب ًبم
ُىـُرٌب پبلو تھب۔ ػؿهیبًے ثچّے کب ًبم ه ُوزٌب پبلو اوؿ
آعـ هیں پیؼا ہوًے والے ثچّے کب ًبم پھ ُچ ًب پبلو تھب۔
ُىـُرٌب پبلو اوؿ ه ُوزٌب پبلو ػوًوں ہی ىـیف تھے هگـ
پھ ُچ اى پبلو ىـاؿتی تھب۔
ہـ ِػى صجش مویـے ثکـی گھبك چـًے رت چـاگبٍ
ربتی تو وٍ ثچّوں کو اچھی طـس ثٌؼ کـ کے ربتی۔
ثچّے ثھی اًؼؿ مے ػؿوافٍ ثٌؼ کـتے۔ چـاگبٍ هیں ػ ُوؿ
تک چـتے چـتے اُمے مہہ پہـ ہو داتی۔ وٍ ػؿوافے
پـ آ کـ ثچّوں کو اُى کب ًبم لے کـ پکبؿتی۔ ثچّے رلؼی
مے ػؿوافٍ کھولتے۔ ػؿوافٍ کھولتے ہی وٍ اُك کے
تھٌوں مے لپٹ ربتے۔
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شرہ ایئ شِلوک
ے چیۡیِی ڇے
چل چل بُنکر شرہ ا َمیک ا ِ
شی تھئ۔ ر ۡ
پال ۡے تھیگِش۔ چھلو نے نومِہ گہ ِچھ ِ
بیگِش ۔ چھ ِمیاک ۡو
چھلئ نوم شُ ُرجنا پال ۡو ُاسو۔ م ِج نی ۡو چھلئ نوم م ُمجنا
پھچاڻ پال ۡو تھیگِہ ۔ شُ ُرجنا
پال ۡو نے پھتُہ ُچھپئ چھلٹ ُ
بی ۡے ِ
پھچاڻ
پال ۡو گہ م ُمجنا پال ۡو ن
بڜ ۡ
وتیک اسے۔ مگم ُ
پال ۡو اڇھ می ۡوک ُاسو۔
ہر چھک چلبُ ِجی چل ائ چرِجوک گئ ت ۡو چھلِہ سم
تھے کھ ِچی بُجِش۔ ِرس گہ ا ُرنِپر در ُک ِرینس۔ بُنر ُدور
بوس ۡںگ گے چ ِر ِجی ویوس ۡںگ بلکال ِ
بیش۔ دارج ویئ
چھلو نومِہ دے ہو ھِ
تیش۔ ِرس لوک ۡو لوک ۡو تھے در
ِویینس۔ در ِویے ُڇھپِہ دوج ۡے د ُرہ ویئ توم م َمیئ
ِڇھ ِریج پ ِلیجنس۔
ا ۡیک چھک بلکال ائ چ ِر ِجی ویئ توم پال ۡوج ہو
تیگِہ ۔ ِرس در ِویے ُڇھپِہ دوج ۡے د ُرہ ویئ ر ۡیسئ ُدت
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ایک ػى مہہ پہـ کو ثکـی رت چـاگبٍ مے آئی اوؿ
اپٌے ثچّوں کو پُکبؿا تو ثچّوں ًے ػؿوافٍ کھوال۔ پھـ
ُکوػتے ہُوئے آکـ اُك کب ُػوػھ پِیٌب ىـوع کیب۔ اُمی
ػوؿاى ایک ؿیچھ اًُہیں ُػوؿ مے ػیکھ ؿہب تھب۔ وٍ آًکھ
ثچب کـ آیب اوؿ ایک ثڑے پتھـ کے پِیچھے چُھپ کـ
اًُہیں تبکٌے لگب۔ ثچّوں کو ػیکھ کـ اُمکب ری للچبیب۔ اُك
ًے موچب ”کل رت ثکـی گھبك چـًے چـاگبٍ ربئے
گی تو هیں رب کـ اًُہیں کھبؤًگب۔ “
اگلے ػى صجش مویـے ثکـی اپٌے ثچّوں کو ثٌؼ کـ
کے چـاگبٍ گئی۔ پھـ ؿیچھ آًکھ ثچب کـ رھوًپڑی کے
ػؿوافے پـ آیب اوؿ ثچّوں کے ًبم لیکـ پُکبؿًے لگب۔
” ُىوؿُرٌب پبلو ،هب ُهزٌب پبلو ،پھب ُا اى پبلو ػؿوافٍ کھولو۔ “
ُىـُرٌب پبلو اوؿ َه ُوزٌب پبلو ًے ػؿوافٍ کھولٌے مے
اًِکبؿ ِکیب هگـ پھ ُچ اى پبلو ًے اًُکی ایک ًہ مٌُی اوؿ ُکوػ
کـ ػؿوافٍ کھول ِػیب۔ اُك ًے روًہی ػؿوافٍ کھوال
ؿیچھ ػھن مے اًَؼؿ ػا ِعل ہوا اوؿ پھ ُچ اى پبلو کو ًِگل لِیب۔
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ِ
شی دول بے ویئ
پیوک ڜات ۡے ۔ اِںۡڇ ک س ۡے ُدریج ۡو ِرہ پ ِ
شی ر ۡیسئ
کیڻکئ پھتُہ جپ بے ِرہ نگہ تھیُگہ ۔ چھلِہ پ ِ
گڻی ُگہ ” ُلڜٹاک ائ
ِہ ۡوی ممڜ بُگُہ۔ ر ۡوس توم ِہری ُ
چرِجوک گئ ت ۡو گے انِہ چھلِہ کھا م۔“
چلبُ ِجی چل ائ س ۡے چھلِہ کھ ِچی بُنٹ اِکھتِہ۔ ہ ۡو اِںۡڇ
دول بے دارج ویئ ِرنئ نومِہ دے ہو تھیُگہ ”شُ و ۡں ُرجنا
پا ۡںلو ،ما ۡں ُمجنا پا ۡںلو ،پھا ۡں ُچاڻ پا ۡںلو د ۡںر ِوںۡیات !“ شُ ُرجنا
پھچاڻ
پال ۡو گہ م ُمجنا پال ۡوس در نے ِویون تھیگ ۡے ۔ مگم ُ
پال ۡوس ِرنئ م ۡور ک ۡوڻ نے دے ِر ِ
پک دے گے در
ِویی ُگہ ۔ در ِویی ُگس ا ِ
کی اِںۡڇ س ۡے در گس ۡںگ تھے ا ُرہ
ویئ ر ۡو لپ تھیُگہ ۔ شُ ُرجنا پال ۡو گہ م ُمجنا پال ۡو رلو
اُڇیئ ڜات ۡو ج لیر گے تھپ جوںۡ ِکئ ِ
کھ ِرہ اچِت ۡے۔
بلکال ائ ویئ ڇکئ ت ۡو ُر ُک ِری در گسںۡگ ہنِ ،ر ِ
پک
دے ا ُرہ گئ ت ۡو پال ۡے نُش۔ اے کھین ر ۡیسئ ِہری جیک
گہ نے پولِہ۔ کھینک سمبہ تھے پال ۡے اُرروک اِکھام
51

شی دول بے ویئ کیڻکئ پھتُہ
اِںۡڇ ک س ۡے ُدریج ۡو ِرہ پ ِ
جپ بے ِرہ نگہ تھیُگہ ۔

اُمی ػوؿاى ایک ؿیچھ اًُہیں ُػوؿ مے ػیکھ ؿہب تھب۔
وٍ آًکھ ثچب کـ آیب اوؿ ایک ثڑے پتھـ کے پِیچھے
چُھپ کـ اًُہیں تبکٌے لگب۔
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ُىـُرٌب پبلو اوؿ ه ُوزٌب پبلو ثھبگ کـ مبتھ والے رٌگل
گئے اوؿ ایک گھٌے چلغوفے کے ػؿعت کے
ًیچے چُھپ گئے۔
مہہ پہـ ہوتے ہوتے رت ثکـی اپٌی رھوًپڑی آئی
تو ػیکھب کہ رھوًپڑی کھُلی پڑی ہے۔ وٍ رھٹ مے
رھوًپڑی هیں ػاعل ہوئی اوؿ ثچّوں کو ػیکھب۔ ثچّے
وہبں ًہیں تھے۔ اُمے اُك ولت تو کچھ ًہیں مُورھب
هگـ ُکچھ ػیـ موچٌے کے ثؼؼ اُك ًے ثچّوں کو
ُڈھوًڈًے کب فیصلہ کیب۔ پھـ ولت ضبئغ کئے ثغیـ وٍ
اًُہیں ڈھوًڈًے مبتھ والے رٌگل چلی گئی۔

رٌگل هیں کبفی آگے گئی تھی کہ اُمکے ثچّوں ًے
اُمے ػیکھ لیب اوؿ چلغوفے کے ػؿعت کے ًیچے
مے ًکل کـ اُمے پُکبؿا۔ اُك ًے ُهڑ کـ ػیکھب تو
ُىـُرٌب پبلو اوؿ ه ُوزٌب پبلو کھڑے ہیں۔ ثکـی ػوڑ کـ
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تھے اِکھتِہ۔ ہ ۡو سات نے ہررے ڜات ۡو ج لیر ِرنئ اُرور
تھیگِہ ۔
یش اکی ر ۡیسئ پال ۡے تھپ جوںۡ ِکئ ِ
تُ ار ُمڇ و گ ِ
کھرو
اِکھیئ ر ۡیسٹ ہو تھیگ ۡے ۔ پھر بے ڇکئ ت ۡو شُ ُرجنا پال ۡو
گہ م ُمجنا پال ۡو چ ۡوک ۡے ہن۔ ہئ تھے ِرن ۡووار گئ۔ نے
پھچاڻ پالئ کھ ۡوجیگِہ ۔ ِرس ُچھپج ۡو
لوک ۡو لوک ۡو ِرن ۡوج ۡو ُ
چگا تھے ولے بڜ تھیگ ۡے ۔ رلو توم پال ۡے گِنی ہ ۡوئ
تھے ُر ُکرِر وتِہ۔
ُر ُکرِر ولے پال ۡوج ُدت دیگِہ ۔ نے ِرہ سم تھے کھچ ی
اکی اکھرکچ گئ۔ اکھرکچ گے سم ن ِ
تی ۡے کھٹرِہ
تھرے توم ِڜ ۡںگ ۡوج ڜار یگِہ ۔ رلو ِڙیک ِچ نے اِںۡڇ بییئ
جیلوار گئ۔
ج لیر بُجِش اکی ر ۡیسٹ اِںۡڇ پ ۡونِر ر ۡوک بُگُہ۔ ا ۡیک نے
ریِی اِںۡڇئ اِ ِڅج ُڇھپ دیگِہ نے کھٹرِہ ڜے ریۡسئ
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ا ۡیک نے ریِی اِںۡڇئ اِڅج ُڇھپ دیگِہ نے کھٹرِہ ڜے
ریۡسئ رری تھرک تھیگِہ ۔

وٍ ُکچھ ثتبئے ثغیـ ہی اُك پـ چڑھ ػوڑی اوؿ عٌزـ
هبؿ کـ اُمکب پیٹ پھبڑ ػیب۔
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اًُکی طـف گئی اوؿ فوؿاً اُى مے پھ ُچ اى پبلو کب پُوچھب۔
اًُہوں ًے اُمے ىـوع مے آعـ تک مبؿا هبرـا مٌُبیب۔

وہبں مے وٍ اپٌے ثچّوں کو لے کـ تیقی مے
ًہیں ُػوػھ پِالیب۔ پھـ اًُہیں اچھی
رھوًپڑی آئی اوؿ ا ُ ِ
طـس ثٌؼ کیب اوؿ لوہبؿ کے پبك گئی۔ لوہبؿ مے عوة
كیٌگوں پـ لگوایب۔
تیق عٌزـ ثٌوائے اوؿ اًُہیں اپٌے ِ
وہبں مے وٍ ِمیؼھے ؿیچھ کے هنکي کی طـف چل
پڑی۔

رٌگل هیں رب ؿہی تھی کہ ؿامتے هیں اُمے ؿیچھ ِهال۔
وٍ ُکچھ ثتبئے ثغیـ ہی اُك پـ چڑھ ػوڑی اوؿ عٌزـ
هبؿ کـ اُمکب پیٹ پھبڑ ػیب۔ روًہی ؿیچھ کب پیٹ پھبڑا،
پھ ُچ اى پبلو ِکھنک کـ پیٹ مے ثبہـ آیب۔ ؿیچھ ؽؿا آگے
رب کـ ػھڑام مے ِگـا اوؿ هـگیب۔
ػو ِػًوں هیں ہی پھ ُچ اى پبلو مُکڑ کـ اًگوٹھے رتٌب ہوا
تھب۔ وہبں مے ثکـی پھ ُچ اى پبلو کو رھوًپڑی لے آئی۔
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رھوًپڑی هیں ال کـ اُمے ایک چوڑے کے تھیلے هیں
ڈاال۔ ایک هہیٌے ثؼؼ پھ ُچ اى پبلو چلٌے پھـًے کے لبثل
ہُوا۔
اُمکے ثؼؼ هبں اوؿ ثچّے اِکھٹّے گھبك چـًے چـاگبٍ
ربتے تھے۔

پھچاڻ
رری تھرک تھیگِہ ۔ ریر تھرک تھیگِش نال اکی ُ
پال ۡو ر ۡیرج ۡو تڜ بے د ُرہ وتُہ۔ اِںۡڇ پار ھِ
پ ِرہ گے ٹم بے
ُمو ۡو۔
پھچاڻ پال ۡو بِلِجی ہگُٹ ۡو سمک
ُدو دیزو مجا اکی ُ
پھچاڻ پال ۡو گِنی ُر ُکرِر ولیگِہ ۔ ُر ُکرِر ولے ر ۡو
بُگُس۔ رلو ُ
پھچاڻ پال ۡو ییوک بڜ بُگُہ۔
کُوتر ِویگِہ ۔ مازکج ۡو ہ ۡو ُ
الو پھتُہ ما پال ۡے گٹِہ بے بُنج گے چ ِریجنس۔
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ہ ۡوپ ۡوتِہ گہ ہ ۡوپ ۡوتئ
شِلوک
61

موجی لسکی اور موٹے لسکے کی کہانی
ثہت پہلے کی ثبت ہے رت رواؿ کبىت کای ربتب تو ایک
چھوٹی لڑکی کو کھیت کے کٌبؿے ثٹھبای ربتب تھب۔ اُك
کے ہبتھ م یں ایک ثـتي پکڑا ػای ربتب رو وٍ ثزبتے
ہوئے کھیت کے کٌبؿے ةیٹھتی تھی۔ کیوًکہ رواؿ کے
کھیتوں م یں پـًؼے ثہت آتے تھے۔ ثـتي ثزٌے کی آواف
اًُہیں کھیت م یں آًے مے ؿوکتی تھی۔
ایک ػى ا یک ػوؿت ًے اپيی چھوٹی كی ث ّچی اپٌے
کھیت کے کٌبؿے ثٹھبای اوؿ اُك کے ہبتھ م یں ایک ثـتي
پکڑا کـ چلی گئی۔ اُك ث ّچی کب ًبم ىولِگل تھب۔ وٍ وہبں
ثـتي ثزبتے ثزبتے مو گئی۔
کچھ ػیؿ ثؼؼ وہبں مے ایک ػیو کب گؾؿ ہوا۔ ىولِگل کو
ػیکھ کـ وٍ ؿُکب۔ ىولِگل ثہت عوثصوؿت تھی۔ اُك کی
عوثصوؿتی ًے ػیو کب اِؿاػٍ ثؼل ػای۔ چٌبًچہ اُك ًے
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ہ ۡوپ ۡوتِہ گہ ہ ۡوپ ۡوتئ شِلوک
چل چل اڻۡو بییگ ۡے ت ۡو ب ُرٹِہ ُمالیکئ ہتر کھور ۡوک دے
ڇھیڇئ پھو ِڻج پھت تھینس۔ ر ۡیس کھور ۡو ب وج ۡو ال
ے ِدجنس۔ کھورئ
ے ب ۡود ۡ
یب ِیش۔ ک ۡے ت ۡو اڻۡو بانر چاںۡی ۡ
ے ڇھیڇر ولروک پھت نے ھِ
تیش۔
ہرؤ س ۡے چاںۡی ۡ
ا ۡیک چھک چیک س ۡے توم اڻۡو بانئ پھو ِڻج توم ب ُرٹِہ
ِدیک پھت تھے نے ر ۡیسئ ہتر کھور ۡوک دے گئ۔
ے ُمالیئ نوم شملِگس ُاسو۔ ر ۡیس ال کھور ۡو ب وج ۡو
ر ۡ
ب وج ۡو نِرر گئ۔
کھینکج ۡو دیوک الو بُجوج ۡو شملِگس پشی څک بُگُہ۔
شی۔ ریۡسئ مِنالر س ۡے دیۡوئ ِہ ۡوی
ے ب ۡو ِدہ مِن ِللِیک ا ِ
ر ۡ
ے الو ُمو ِڻہ تھے توم بییئ
مرک تھریگِہ ۔ دیؤ س ۡے ہ ۡو ر ۡ
ِدشٹ ہ ِریُگہ ۔
63

ے الو ُمو ِڻہ تھے توم بییئ ِدشٹ ہ ِریُگہ ۔
دیؤ س ۡے ہ ۡو ر ۡ

چٌبًچہ اُك ًے ىولِگل کو وہبں مے اُٹھبای اوؿ اپٌے
ةیٹھٌے کی رگہ لے گای۔
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ىولِگل کو وہبں مے اُٹھبای اوؿ اپٌے ةیٹھٌے کی رگہ
لے گای۔
وہبں پہٌچبای تھب کہ ىولِگل ربگ گئی۔ ػیو کو ػیکھ کـ
وٍ ایط پڑی۔ ػیو ًے اُمے ػھوکب کـ عبهوه کـ ػای
اوؿ پھـ اُمے کچھ ػے کـ هٌوا لای۔
ہـ ػى صجش مویؿے ػیو ىکبؿ کھیلٌے ربتب تھب۔ ػیو
کے ىکبؿ کھیل کـ آًے تک ىولِگل کجھی کھلوًوں
مے ثہلتی اوؿ کجھی ثبؽ م یں رب کـ گھوهتی۔
ی ػـصے ثؼؼ وٍ ىبػی کے لبثل ہوئی تو ػیو ًے
کبف
اُك كے ىبػی کـ لای۔ ػیو مے اُك کے ػو ثچّے ہوئے۔
ث ّچی کب ًبم ہوپوتِہ اوؿ ثچّے کب ًبم ہوپوتو ؿکھب۔ ہوپوتِہ
ی هبًوك
اوؿ ہوپوتو کی ورہ مے ىولِگل وہبں کبف
ہوئی۔
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ے ش ۡو ۡںگ بِگِہ۔ ش ۡو ۡںگ بے دیؤ
رل ہ ِریُگس اکی ر ۡ
پشی ر ِ
ے تِھش
کؤ تھیگِہ۔ دیؤ س ۡے ُزو ۡں تھے ر ۡ
تھریُگہ ۔ نے ر ۡیسٹ جیک گہ دے ُجلیُگہ ۔
ہر چھک چلبُجی چل دیؤ د ُرو دوک بُجس۔ دیؤ س ۡے
د ُرو دے ویوس ۡںگ شملِگس س ۡے ُرو ۡںگک نِم زی ۡوسا ۡںت
ے تِھیش نے ُرو ۡںگک څ گر گے اکوج ن ۡوٹِھیجِش۔
ہای ۡ
ے
ے گرئ با ِرر وتِہ۔ ہ ۡو دیؤ س ۡے ر ۡ
تُ ار ُمداج ۡو ر ۡ
اکوج گر تھیگُہ۔ د ۡیوج ۡو ریۡسئ ِدیک گہ ُپڇک جال ۡے۔
ِدجئ نوم ہ ۡوپ ۡوتِہ نے ُپڇئ نوم ہ ۡوپ ۡوت ۡو ِچ ِ
یگ ۡے ۔ ہ ۡوپ ۡوتِہ
ھ
گہ ہ ۡوپ ۡوتج بے شملِگسئ ال تُ ار ِہ ۡوی ِ
ی۔
پ ِر لُہ
ے ِہیج ۡے تھے تھے ریئ ریئ
شملِگسئ ماس اِن ر ۡ
شی۔
شُ شی تُولِہ بِگِش۔ تُ ار ُمدہ ری ریۡسئ ُکتُرِک ا ِ
ے نٹِش۔ کھے بے اے نٹِہ ُکتُرِہ شملِگسئ څ گر
ر ۡ
اُڇ تِن۔ شملِگس س ۡے توم ہ ۡوپ ۡوتِہ گہ ہ ۡوپ ۡوتٹ پھالک
ولم تھے څ گر گئ۔ ُکتُرِس شملِگس پشی پھچو
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شملِگس س ۡے ُکتُرِہ پشی ُںۡ
سیِیگِہ ۔

تی کو ػیکھتے ٍی پہچبى لای۔
ىولِگل ًے ُک ا
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اِػھـ ىولِگل کی هبں اُمے یاػ کـتے کـتے ثہت
ی ػـصہ پہلے اُك کے پبك
کوقوؿ ہو گئی تھی۔ کبف
گُ گئی تھی۔ وٍ کلی طـس
تی تھی رو م
ایک ُک ا
ىولِگل کے ثبؽ م یں پہٌچی۔ ىولِگل ہوپوتِہ اوؿ
تی
ہوپوتو کو كیة الًے رت اپٌے ثبؽ م یں گئی تو ُک ا
ًے ىولِگل کو ػیکھب اوؿ ُػم ِہالتے اُك کے پبك
گئی۔

تی کو ػیکھتے ٍی پہچبى لای۔ پھـ
ىولِگل ًے ُک ا
ػوڑتے ہوئے گھـ گئی اوؿ رلؼی مے اُمے
تی کو ثہت ثھوک لگی تھی اُك
چھـ ُه ِکہ ثٌب کـ الای۔ ُک ا
ًے رلؼی رلؼی چھـ ُه ِکہ کھبای اوؿ پھـ اُك کی
طـف ػیکھٌے لگی۔ ىولِگل ػوثبؿٍ گھـ گئی اوؿ
تی کے
اپيی هبں کی پہٌبئی ہوئی ہبؿ لے آئی۔ پھـ ُک ا
گلے م یں ہبؿ ثبًؼھ کـ اُك مے کہب ”اے م یؿی هبں
ی ہبؿ لے رب کـ م یؿی هبں کو ػ ًیب۔“
تی! ٍ
کی ُک ا

70

کھ ۡول کھ ۡول تھے ر ۡیسکچ وتِہ۔
شملِگس س ۡے ُکتُرِہ پشی ُںۡ
سیِیگِہ ۔ ہئ تھے گ ۡوٹر ویئ
ر ۡیسٹ لوک ۡو چھر ُمکِک تھے ہ ِریگِہ ۔ ُکتُرِہ ب ۡو ِدہ اُ ِ
ینلِیش ۔
ہم ہم تھے چھر ُمکِہ کھے ہ ۡو ر ۡیسوار لؤ لؤ تھیگِہ۔
شملِگس س ۡے ہ ۡو گے توم ا ِجی تھ ِر تِیہ اے ریائ ولیگِہ
نے ُکتُ ِری ڜ ۡوٹر ٹک تھرے ر ۡیسٹ ریِیگِہ” ،وا مئ
ے“ تھیگِہ
ا ِجی ُکتُرِہ! ان ۡے ریائ ہری مئ اجِٹ اُڇ چر ۡ
ت ۡو ُکتُرِہ الو گئ۔
ے توم گوج اُڇ تِہ۔ شملِگسئ
تُ ار کھینج ۡو ہ ۡو ر ۡ
ماس توم ُکتُرِہ پشی ب ۡو ِدہ کھ ۡوش بِگِہ۔ نے لوک ۡو تھے
ر ۡیسٹ چھر ُمکِک تھے ولیگِہ ۔ ُکتُرِس چھر ُمکِہ کھے
ے
توم ڜ ۡوٹر ٹک تھ ِر تِیہ ریائ پ روککار توم ڜ ۡوٹر تھو ِری ۡ
ے ولیگِہ ۔
گِنی ککروی ۡ
شملِگسئ اجِہ ہئ تھے گ ۡوٹر گے توم دار ۡوج مئ نٹِہ
ُکتُرِہ وتِن تھیگِہ۔ ِرہ گہ د ُرہ وت ۡے۔ ویئ ڇکین ت ۡو
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تی وہبں مے چلی گئی۔
چٌُبًچہ ُک ا
تی اپٌے گھـ پہٌچی۔ ىولِگل کی هبں
ی ه ّؼت ثؼؼ ُک ا
کبف
تی ػیکھ کـ ثہت عوه ہوئی۔ پھـ رلؼی رلؼی
اپيی ُک ا
تی ًے چھـ ُه ِکہ کھبای۔ پھـ
اُمے چھـ ُه ِکہ ثٌب کـ الای۔ ُک ا
ىولِگل کی ثبًؼھی ہوئی ہبؿ اُمے ػکھبًے کے لئے
اپٌے پٌزوں کو گـػى پـ هبؿًب ىـوع کای۔
ىولِگل کی هبں رلؼی مے گھـ گئی اوؿ اپٌے ةیٹوں
تی کے آًے کب ثتبای۔ وٍ گھـ مے ثبہـ
کو اپيی ُگن ىؼٍ ُک ا
تی اپٌے گـػى پـ فوؿ فوؿ
آئے۔ کای ػیکھتے ٍیں کہ ُک ا
مے پبؤں هبؿ ؿٍی ہے۔ اُك کے ثڑے ةیٹے ًے کہب
”اِك کے گـػى م یں کای ہے چلو ػیکھ لیتے ٍیں۔“ پھـ
اُك کے گـػى کو اچھی طـس ٹٹوال۔
ػیکھب تو اُك کے گـػى م یں ایک ہبؿ ثٌؼھی ہوئی تھی۔
اصتیاط مے اُك ًے اُمے کھوال اوؿ اپيی هبں کو ػے
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ے و ِلین۔ ریۡسئ
ے گِنی ککروی ۡ
ُکتُرِس توم ڜکر تھو ِری ۡ
بس ۡو ُپڇ س ۡے ن ۡیسئ ڜکر جیکک نے بوت تھے ریۡسئ
ڜک پھس ۡںگیُگہ ۔
ڇکئت ۡو ُکتُ ِری ڜ ۡوٹر راییک ہِن۔ ش ۡو ۡںگ تھے تُھ ِریے
ریائ توم اجِٹ پلیُگہ ۔ ر ۡیس ریائ پشی اکی ر ِ
کؤ
ے مئ دی
تھیگِہ۔ ”وا مئ شملِگسئ ریائ نا! الہ دا ِری ۡ
کونکر ڜچی ہِن۔ بُجاتُ ،کتُرِہ گِنی گے مئ دی
پھگُزات۔“ ہ ۡو ِرس کھیئ کھ ۡںگر کیے ُکتُرِہ گِنی ڙس
بِگ ۡے۔
ا ۡیک ِدشکر گے ڇکین ت ۡو ُکتُرِہ ُدالیک دپر ڜار بے
څ گکر اچِتِہ۔ ِرہ ال څک بِگ ۡے۔ ُکتُرِس څ گ ۡو ترے
ا ُرہ گ ۡوجئ دارج گئ۔ شملِگس س ۡے ُکتُرِہ پشی لوک ۡو
ر ۡیسکچ ویئ کھ ۡوجیگِہ ”جیک بِ ِ
گیے ُکتُرِہ؟“ ُکتُ ِرس
ے گِنی گ ۡوٹج ۡو د ُرہ ولیگِہ ۔
تر ۡوک ۡے دوج ۡے ر ۡ
ے
شملِگس س ۡے د ُرہ ویئ ڇکئ ت ۡو دارج ریۡسئ ڙار ۡ
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ػای۔ ىولِگل کی هبں ًے ہبؿ ػیکھتے ٍی ّ
چالای
ی تو م یؿی ىولِگل کی ہبؿ ہے۔ اؿے ةیٹو!
”ہبئے! ٍ
تی لے
م یؿی ىولِگل ضـوؿ کہیں پھٌلی ہُوئی ہے۔ ُک ا
کـ ربؤ اوؿ اُمے ڈھوًڈو۔“ لہٰؾا اُك کے ةیٹوں ًے
تی لے کـ چل پڑے۔
تلواؿیں موًت لیں اوؿ ُک ا
تی ایک ًبلی
ایک رگہ پہٌچ کـ اًُہوں ًے ػیکھب کہ ُک ا
م یں مے ہو کـ ایک ثبؽ م یں ُگھل گئی ہے۔ چٌبًچہ
تی ثبؽ مے ہوتے ہوئے گھـ م یں
وٍ وہبں ؿُکے۔ ُک ا
تی ػیکھتے ٍی اُك کے پبك آئی
ػاعل ہُوئی۔ ىو ِلگل ُک ا
تی ًے اُك کے گـػ
اوؿ پُوچھب ”کای ثبت ہے ُکتیا؟“ ُک ا
ُکوػتے ہُوے اُمے گھـ مے ثبہـ الای۔
ىولِگل ًے ثبہـ آ کـ ػیکھب تو ػؿوافے پـ اُك کے
ثھبئی کھڑے ٍیں۔ وٍ ػوڑی اوؿ اُى مے رب کـ لپٹ
گئی۔ پھـ رلؼی رلؼی اًُہیں گھـ لے رب کـ کھبًب
کھالای اوؿ ىـوع مے اًُہیں اپٌب لصہ مٌُبای۔ پھـ اُك
74

چ ۡوک ۡے ہن۔ ر ۡیس ہئ تھے ویئ ِرن ۡوج ک ُرم بِگِہ۔ نے
لوک ۡو ِرہ ا ُرہ گ ۡوٹر ہ ِریگِہ ۔ ٹِکِک تھے ِرن ۡوج کھیرے ہ ۡو
ُچ پج ۡو توم چگا تھیگِہ۔ نے ِرن ۡوج ۡو کھ ۡوجیگِہ ”الہ مئ
ی ۡیت؟“ ِرس ر ۡیسٹ
ے ،څ ۡو اش کھے بے د ِم د
ڙار ۡ
ُکتُ ِری پُو ِرہ چگا تھیگ ۡے ۔ نے ر ۡیسٹ توم ِدی ُپڇ گِنی
اس ۡوسا ۡںت ڙس ب ۡو تھیگ ۡے ۔ ر ۡیس توم ِدی ُپڇ سمٹے
ِرن ۡوسا ۡںت ڙس بِگِہ۔
ُچھوت بلکال دیؤ د ُرو دے گوج وائ ت ۡو شملِگس
شی۔
گہ ِدی ُپڇ نُش۔ اِنٹ ۡے پاٹ ۡے بُگُہ مگم ِرنئ رپ نے ا ِ
ہ ۡو ُمکھمیس تھے شملِگسئ ممالو گ ۡوٹٹ بُجئ پ ۡونِج
ڇوج ہ ِریُگہ ۔
تُ ار کھینج ۡو شملِگس د نی ۡے پشی ہو ہ ِویت دیُگہ ۔
ییوج ۡو تتڜ تھے دیؤ
ریۡسئ ڙار ۡیس توم کھ ۡںگرِہ کھ ۡ
مرون تھے ُمڇ وج س ِر لی ۡے ۔ دیؤ ِرنئ کچِہ وتُس اکی
ریۡسئ اِڅج ِر ِ
پک دیگ ۡے ۔ تُ ار کھین د ۡیوسا ۡںت مارمڻ
تھے ر ۡو ولے ِ
کرِہ پرے کھ ۡںگر ۡو دے مریگ ۡے ۔
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تُ ار کھین د ۡیوسا ۡںت مارمڻ تھے ر ۡو ولے ِ
کرِہ پرے
کھ ۡںگر ۡو دے مریگ ۡے ۔

ی ػیؿ اُى کی ػیو مے ُهڈثھیڑ ہوئی۔ پھـ اًُہوں ًے
کبف
اُك پـ تلواؿ چالئے اوؿ هبؿ ػای۔
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ًے اُى مے پوچھب ”اے م یؿے ثھبئیو! آد کیمے آًب
تی کب پُوؿا والؼہ كُاىای۔ پھـ اُمے
ہوا؟“ اًُہوں ًے اُمے ُک ا
ثچّوں من یت اپٌے مبتھ چلٌے کو کہب۔ وٍ اپٌے ثچّوں کو
لے کـ اُى کے مبتھ چل پڑی۔

ىبم کے لـیة ػیو ىکبؿ کھیل کـ گھـ آای۔ گھـ م یں
ىولِگل اوؿ ثچّے ًہیں تھے۔ وٍ اِػھـ اُػھـ ثھبگب هگـ
اُى کب کوئی پتہ ًہیں چال۔ پھـ كیػھے ىولِگل کے
والؼیى کے گھـ کے ؿامتے پـ ػوڑ پڑا۔
ی ػیؿ چلٌے کے ثؼؼ ىولِگل اوؿ ثچّوں کو ػیکھ لای۔
کبف
پھـ اًُہیں پکبؿًب ىـوع کای۔ ىولِگل کے ثھبئیوں ًے
اپىی تلواؿیں موًت لیں اوؿ ػیو کو هبؿًے آگے ثڑھے۔
وٍ اُى کے لـیة آای ٍی تھب کہ وٍ اُك پـ رھپٹ پڑے۔
ی ػیؿ اُى کی ػیو مے ُهڈثھیڑ ہوئی۔ پھـ اًُہوں ًے
کبف
اُك پـ تلواؿ چالئے اوؿ هبؿ ػای۔
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ی ه ّؼت ثؼؼ
وہبں مے وٍ هطوئي ہو کـ چل پڑے اوؿ کبف
اپٌے گھـ پہٌچے۔ گھـ پہٌچے تو اُى کے والؼیى اًُہیں
ػیکھ کـ ثہت عوه ہوئے۔
ہوپوتِہ اوؿ ہوپوتو اپٌے ػاػا اوؿ ػاػی کب ثہت ہبتھ ثٹبتے
تھے اوؿ اپٌے ػاػا اوؿ ػاػی اوؿ هبهوؤں کو ػیکھ کـ

الو ہ ۡو ِہ ۡوی کائ ا ۡیک تھے ڙس بے تُ ار کھینج ۡو توم
گوج اُڇ ت ۡے۔ گ ۡوٹر اُڇ ت ۡے ت ۡو ِرنئ ممال ۡیس ِرہ پشی
ب ۡو ِدہ شُ ِر ایر تھیگ ۡے ۔
ہ ۡوپ ۡوتِہ گہ ہ ۡوپ ۡوت ۡوس توم د ِددادج ب ۡود ۡو ک ۡوم تھینس۔
د ِدداد ۡو گہ مولِہ پشی ہ ۡوپ ۡوتِہ گہ ہ ۡوپ ۡوت ۡو ب ۡو ِدہ کھ ۡوش
اسے۔
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